
II. F rum varp

til laga um  skattm at fasteigna.

(Lagt f j r i r  Alþingi 1922).

1. gr.
Fasteignir allar, sem meta þarf  til skatts þangað til allsherjar skatt- 

m at fer fram, skulu m etnar  af ú ttek ta rm önnum , þar  sem þeir eru, en annars 
af 2 m önnum , sem sýslum aður eða bæjarfógeti nefnir til, hvort sem ástæð- 
an til matsins er sú, að eignin er ekki tekin í gildandi fasteignamat eða að 
endurm at fer fram.

2. gr.
Öllum lögreglustjórum er skylt að rannsaka, hverjum  í sínu um dæm i, 

hvaða eignir það eru, sem ekki eru m etnar  til skatts, og sjá um  skattvirð- 
ingu á þeim. .

3. gr.
Virðingarmenn fá borgun fyrir starf sitt eftir ákvæðum  6. gr. laga nr. 

64, 14. nóv. 1917, um  laun hreppstjóra og aukatek jur  m. m., og greiðist hún  
ú r  rikissjóði. Virðingargerðina afhenda þeir hlutaðeigandi lögreglustjóra og 
fylgir hún  fasteignaskattsreikningi hans það ár, sem fyrst er he im tur skattur 
af eigninni.

4. gr.
Virðing fasteigna eftir lögum þessum skal bygð á reglum þeim, sem 

allsherjarfasteignamat er bygt á, og skal verð lóða og lenda tilgreind sjerstak- 
lega og húsa og annara  m annvirkja  sjerstaklega.

5. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

A t h u g a s e m d i r .

Það m un  verða að teljast efasamt eftir núgildandi löggjöf, hvernig á 
að meta þær fasteignir til skatts, sem ekki hafa verið m etnar  í allsherjarfast- 
eignamati þvi, sem nýlega hefir verið fram kvæm l. Þetta skiftir langmestu 
máli um hús, því að það er a lkunnugt, að síðan fasteignamatinu nýja var 
lokið, hefir fjöldi húsa verið reistur og verður svo vitaskuld áfram, þar til 
næsta allsherjarm at fer fram. Það virðist því rjettast að setja ótvíræð ákvæði 
um m at þessara eigna, sem að sjálfsögðu eru skattskyldar. Til mála gat vita- 
skuld komið, að fela þetta starf fasteignamatsnefndum sýslnanna, en slíkt m at 
er dýrt og m undi oft og tíðum gleypa margra á ra  skatt af verðlitlum eignum 
vegna þess, að 3 m atsm enn þurfa þá oft að takast á hendur töluvert langar



ferðir til að virða ef til vill eitt lítið hús. 3etta yrði ait ol’ iburðarmikið, auk 
heldur þegar y íirm atskostnaður bætisl við.

í þessu frv. er því það ráð tekið að fela þetta slarf ú ttek ta rm önnum , 
þar sem þeir eru, en svo m un  vera í ö llum  h reppum  landsins, nem a þeim, 
sem eingöngu ná yfir kaup tún , en annars  2 m önnum , sem sýslum aður eða 
bæjarfógeti tilnefnir. Að sönnu getur þetta m at varla talist eins tryggilegt og 
allsherjarfasteignamat, en á það er að líta, að m at þetta s tendur að eins til 
næsta allsherjarmats, svo að miklu getur varla m unað  til eða frá.

Það verður að fela lögreglustjórum, hverjum  í sínu um dæm i, að hafa 
gætur á, að f. d. nýreist hús sjeu metin til skatts og má gera ráð fyrir, að 
hreppstjórar  aðstoði þá í þessu.

Rjettast virðist, að endurm öt, sem fram fara á undan  næsta allsherjar- 
fasteignamati, sjeu fram kvæm d á sama hátt og þau frum m öt, sem rætt er um 
hjer að fram an, þvi að það m u n  spara kostnað.


